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JOHDANTO 
Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen Hyvinkään seudun osasto on perustettu 
20.3.1988, osastomme tuli toimineeksi 32 vuotta. Essyn missio ”Hyvä elämä ilman 
syöpää ja syövästä huolimatta” ohjaa ja kuvaa luontevasti osaston toimintaa. 
Keskeisiä tavoitteita on edistää terveyttä, ehkäistä syöpää ja tukea sairastuneiden 
ja heidän läheistensä psyykkistä ja sosiaalista selviytymistä sairauden eri vaiheissa. 
Toiminta tukee hyvän elämän toteutumista tarjoamalla kulttuuria, esiintyjiä, retkiä, 
matkoja, liikuntaa, seurustelua ym. hyvinvointia edistävää toimintaa, jossa sairaus 
voi olla taustalla ja sairauden voi hetkeksi unohtaa.  
 
Vuosi 2020 oli maaliskuusta alkaen koronapandemian vuosi, jonka aikana on 
taisteltu eteenpäin terveys edellä. Osastomme toimintaan tuli stoppi kevättalvella, 
olemme eläneet viranomaismääräysten mukaan ja noudattaneet pääyhdistykseltä 
saatuja ohjeita. Edelleen toiminta on tauolla ainakin 31.3.2021 asti. Yhteyksiä 
ylläpidetään digitaalisesti etänä ja puhelimella. 
  

HALLINTO 
Puheenjohtajana toimi Kristiina Pirinen, johtokuntaan kuuluivat Sinikka Ahvenainen, 
Inkeri Hakala, Anja Kortelainen, Katri Kultanen, Lea Leikkainen, Tuula Penttilä, 
Osmo Sihvonen, Terttu Tuominen ja Lasse Valtonen.  
Johtokunta kokoontui 6 kertaa.  
Vuosikokous pidettiin 28.1.2020, jolloin jäseniä oli paikalla 95 hlöä. 
Toiminnantarkastajana on toiminut Ari Poskiparta.  
Hyvinkään Yhdistykset ry:ssä ei ollut enää osastoltamme edustajaa Lasse Valtosen 
jäätyä erovuoroisena pois. 
 

JÄSENET  
Osastoon kuuluu Hyvinkään ja Nurmijärven alueella asuvia syöpäyhdistyksen 
jäseniä. Vuoden 2020 lopussa jäseniä oli Hyvinkäällä 457 (v 2019=462) ja 
Nurmijärvellä 201 (v 2019 =210).  

 
TOIMINTA 

Koronavuoden kerhot pidettiin Seurakuntakeskuksen Isossa salissa parittoman 
viikon tiistaina. Tilaisuuksiin osallistui yht. 588 hlöä ml. vuosikokous. Yht. 8 kerhoa 
saatiin pidetyksi. On käsitelty tulevia tapahtumia ja tiedotettu ajankohtaisista, 
tärkeiksi katsotuista asioista. Turvallisen yhdessäolon, kahvittelun ja rupattelun 
lisäksi on seurattu kiinnostavia esityksiä eri asiantuntijoilta. THL:n ja 
pääyhdistyksen ohjeita/suosituksia on noudatettu (käsien pesu, käsidesit, pintojen 
pyyhkiminen, vahva maskisuositus, turvavälit eikä oireisena liikkeelle. Ikä ja 
riskiryhmään kuuluminen ym. ohjeet on huomioitu. 
 
Tammikuu  
14.1. Kerho. Pappi Hanna Tolonen oli pitämässä hartaushetken, sytytimme 
kynttilän poisnukkuneiden muistolle. Esiteltiin kevään toimintaa ja tapahtumia. 106 
hlöä. 
28.1. Kerho ja Vuosikokous. Sujuva kokous, entiset valittiin jatkamaan 
johtokuntaan. Vieraamme neuvontahoitaja Marja Sarvi esitteli Essyn palveluja tällä 
alueella ja omaa työkenttäänsä. 95 hlöä. 
Helmikuu  
11.2. Kerho.Turvapäivä (112 !), turvapoliisi Hannele Kivikoski opasti varovaiseen 
käyttäytymiseen esim. pankkiautomaatilla, käsilaukusta huolehtimiseen julkisilla 
paikoilla. Hiljaisina kuuntelimme hurjia tarinoita poliisin arjesta, miten tavallisia 
ihmisiä huijataan! Katri Kultanen oli järjestänyt näyttelyn tarvikkeista, joita pitäisi olla 



 

 

”kaiken varalta” kotona. 90 hlöä. 
Kerho 25.2. Hyrian Toimintapäivä. Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan 
opiskelijat opettajineen testasivat toimintakykyä, mittasivat verensokeria ja 
hemoglobiinia, liikuttivat ja toivat hyvää mieltä monenlaisilla aktiviteeteilla. Tästä 
kerhosta tuli paljon positiivista palautetta jäseniltä. Osasto tarjosi Roosa nauha  
-kahvit. 120 hlöä. 
Maaliskuu  
10.3. Kerho. Istumatanssia iloisen musiikin tahdissa. Ohjaajana Senioritanssijoista 
Maila Antikainen. Arpajaiset. 74 hlöä. 
 
Alkoivat koronaviruspandemiasta johtuvat rajoitustoimet - kaikki suunnitellut 
tapahtumat peruttiin toistaiseksi. 
Kesä kului käsiä pesten, desiä käyttäen, turvavälein, kokoontumisrajoituksia ja 
muita rajoituksia noudattaen. Ei ollut tapahtumia. 
 
Syyskauden kerhoihin oli ilmoittauduttava etukäteen. Max 60hlöä voi olla srk-
keskuksen salissa. 
Kolme kerhoa saatiin pidetyksi, kunnes toinen korona-aalto keskeytti suunnitellun 
toiminnan. 
Syyskuu  
8.9. Kerho. Vapaata keskustelua kuluneesta ajasta. Syksyn ohjelma. 38 hlöä. 
23.9. Kerho. ”Kun läheinen sairastaa” Omaishoidon tuki ry:stä ohjaaja Päivi 
Koppelmäki kertomassa omaishoitajille suunnatusta tuesta ja neuvoista. 37 hlöä. 
Lokakuu   
6.10. Kerho. Katri Kultanen veti syyskauden viimeisen kerhon, kevyttä jumppaa, 
Valtosen Lassen tietovisa ym. vapaamuotoista. Yhteislaulua ei enää suositeltu, 
joten kuuntelimme netistä Katri-Helenan ”Syysunelmia”. 27 hlöä. 
 
Yhteistyötä pääyhdistyksen ja muiden tahojen kanssa 
-Vertaistukiryhmä syöpään sairastuneille” kokoontui torstaisin klo 17-18.30 
Onnensillassa Hyvinkäällä 3.9.,1.10. ja 3.12.2020. Vetäjinä neuvontahoitaja Marja 
Sarvi ja koulutetut vertaistukihenkilöt, ryhmään mahtui enintään 6 hlöä kerrallaan. 
-Pääyhdistyksen kouluttamat emännät Ulla-Maija Saarikoski, Heli Aalto ja Tuula 
Leinonen vastaanottivat kerhoissa uusia jäseniä. 
-Katri Kultanen, Sinikka Ahvenainen ja Lea Leikkainen osallistuivat 4.2.2020 Etelä-
Suomen Syöpäyhdistyksen tupaantuliaisiin ja 55-vuotisjuhliin Itämerenkadun 
uusissa tiloissa Helsingissä. 
-Paikallisosastopäivään Itämerenkadulla 17.2.2020 osallistuivat pj Kristiina Pirinen 
ja vpj Katri Kultanen. Osastopäivän Teams-palaveriin 15.9.20 osallistui pj Kristiina 
Pirinen. 
-Roosa nauhojen myyntiä varten pj Kristiina Pirinen pyysi ja sai Willan 
Kauppakeskuksesta Citymarketin käytävältä myyntipaikan perjantaille 9.10.2020. 
Pj sai myös kirkkoherra Ilkka Järviseltä luvan pitää myyntipöytää srk-keskuksen 
toisessa kerroksessa kerhopäivinä. Willan tavaratalojohtajalle ja kirkkoherralle 
lämpimät kiitokset myönteisestä suhtautumisesta kampanjaan – olimme hyvällä 
asialla! Ulla-Maija Saarikoski organisoi ja ohjasi tapahtumat. 
 
Matkat, retket ja virkistys  
9.2. Hyvinkääsali, ”Kylillä kuultua – tarinoita kaupungin laitamilta”, Kulkuriteatteri, 90 
hlöä. 
Kaikki muut suunnitellut matkat, retket ja virkistystapahtumat jouduttiin 
perumaan/siirtämään tulevaisuuteen – ehkä v. 2021? 
 



 

 

Liikunta 
Kevätkaudella parillisen viikon tiistaina porukalla kirkon parkkipaikalta startattiin 
kävelyille sauvojen kanssa tai ilman. Syyskuussa jatkettiin, loka-marraskuussa joka 
tiistai, kunnes joulukuun alussa ryhmäkävelyjen oli jäätävä tauolle. Lepovillan 
kuntosali on ollut kesästä alkaen suljettu. 
 
 

TIEDOTTAMINEN 
Osaston asioista on ilmoitettu paikallislehdissä yhdistykset-palstalla: Aamu- 
posti, Aamuposti Viikko ja Nurmijärven Uutiset. Kerhoissa jaettiin omaa 
toimintavihkoa kevät-kauden alussa. Olimme mukana Essyn Toimintaa-vihkossa 
sekä kotisivuilla osoitteessa:  
www.etela-suomensyopayhdistys.fi/paikallisosastot/hyvinkaa. 
 

TALOUS 
Syksyn Roosa nauha -kampanjaan tilasimme 800 nauhaa, onnistuimme 
haastavasta koronatilanteesta huolimatta myymään lähes kaikki. Eero Eskolan 
rahastosta vuodelle 2020 saimme avustusta 3500€, jota voidaan siirtää vuodelle 
2021. Lammin Säästöpankin vuonna 2019 lahjoitussummaa voidaan hyödyntää 
tulevina vuosina. Perinteisiä pääsiäis- ja joulumyyjäisiä ei voitu nyt järjestää. 
Kerhoissa kertyi osastolle jonkin verran varoja käsitöiden, korttien ja adressien 
myynnistä. 
 
 


